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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2007/53/CE A COMISIEI
din 29 august 2007
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul
adaptării anexei III la progresul tehnic
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire
la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),
după consultarea Comitetului științific pentru produse destinate
consumatorilor,

Articolul 2
(1)
Statele membre adoptă și publică, până la cel târziu 19
aprilie 2008, actele cu putere de lege, regulamentele și actele
administrative necesare pentru a se conforma prezentei
directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul
acestor acte și un tabel de corespondență între aceste acte și
prezenta directivă.
Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 19
ianuarie 2009.

întrucât:
(1)

Compușii fluorurați sunt în prezent enumerați în cadrul
și fac obiectul restricțiilor și al condițiilor expuse în anexa
III partea 1 la Directiva 76/768/CEE. Comitetul științific
pentru produse destinate consumatorilor (CSPC)
consideră că, dacă singura sursă de expunere la fluorură
este o pastă de dinți având o concentrație de fluorură
cuprinsă între 1 000-1 500 ppm, nu există motiv de
îngrijorare privind dezvoltarea fluorozei la copiii sub
șase ani, cu condiția ca o asemenea pastă de dinți să
fie folosită în maniera recomandată. Prin urmare,
numerele curente de la 26 la 43 și numerele curente
47 și 56 din anexa III partea 1 ar trebui modificate în
consecință.

(2)

În consecință, este necesară modificarea Directivei
76/768/CEE.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele cuprind o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de
trimitere la data publicării oficiale. Statele membre decid care va
fi procedura pentru o astfel de trimitere.
(2)
Statele membre comunică Comisiei textele principalelor
dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 august 2007.
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Pentru Comisie

Anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate
cu anexa la prezenta directivă.

Günter VERHEUGEN

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2007/22/CE a Comisiei (JO L 101,
18.4.2007, p. 11).
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ANEXĂ
La numerele curente de la 26 la 43 și la numerele curente 47 și 56 din anexa III partea 1 la Directiva 76/768/CEE, după
fiecare mențiune ce figurează în coloana f se adaugă următorul text:
„În cazul pastei de dinți având o concentrație de fluor cuprinsă între 0,1 % și 0,15 %, dacă nu este prevăzută deja
cu o etichetă care menționează că este contraindicată copiilor (de exemplu, «Produsul poate fi utilizat doar de către
adulți.»), următoarea etichetare este obligatorie:
«Copii de șase ani sau mai mici. A se folosi sub supravegherea unui adult o cantitate de mărimea unei boabe de
mazăre pentru a reduce riscul de ingerare. Dacă sunt utilizate suplimente de fluor din alte surse, vă rugăm să
consultați medicul stomatolog sau medicul de familie.» ”
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